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AGS 3500 bezbarwny półmat
na beton tynki kamień metal
blachę tworzywa sztuczne
Cena brutto

28,29 zł

Cena netto

23,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

3500

Producent

Trion Tensid AB

Opis produktu
AGS 3500 tracona powłoka ochronna przed graffiti o dużej wytrzymałości - bezbarwny półmat: zabezpieczenie. AGS 3500 chroni przed graffiti wykonanymi:

farbą w aerozolu, sprayu
markerami wodoodpornymi
tuszem
przed zabrudzeniami atmosferycznymi i komunikacyjnymi (m.in.sadza, smary, tłuszcze, oleje, woski, tzw. smog)
wilgocią, deszczem i podciąganiem wody ( powstaje ochronna powłoka hydrofobizacyjna )
Uwaga: w razie potrzeby wykonania innych robót remontowych na zabezpieczonej powierzchni np. zmiana koloru, istnieje możliwość szybkiego, całkowitego usunięcia
nałożonej powłoki.
Użyte w opisie określenie "tracony" oznacza, że podczas usuwania graffiti z powierzchni zabezpieczonej, usuwamy graffiti wraz z zabezpieczeniem. Po usunięciu graffiti
należy ponownie nałożyć zabezpieczenie w miejscu czyszczenia.
Budowa:
mikro-woski
Stosowany do zabezpieczenia następujących powierzchni:
beton, tynk cienkowarstwowy, tynk cementowo-wapienny, kamień, wapień, blacha, metal, tworzywa sztuczne
Cechy produktu:

preparat tracony łatwy w nakładaniu
zawiera filtr UV (chroni kolor powierzchni, powierzchnia nie żółknie)
jest bezbarwny i półmatowy
jest paroprzepuszczalny - nie hamuje reakcji dyfuzji (powierzchnia zabezpieczona "oddycha")
temperatura do stosowania 10-35° C
ulega biodegradacji
posiada wysoką odporność mechaniczną i chemiczną
jest łatwo zmywalny z zabezpieczonej powierzchni
system AGS ( Trion Tensid) do stosowania do wewnątrz i na zewnątrz
Gwarancja:
5 lat
Zużycie szacunkowe:

blacha, ceramika, inne powierzchnie gładkie nie nasiąkliwe 0,12–0,18 l/m²
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cegła itp. 0,18-0,25 l/m²
beton, piaskowiec, termo-tynk i inne powierzchnie absorbujące 0,25-0,30 l/m²
UWAGA!
Minimalny okres do położenia powłoki na świeży beton wynosi 28 dni.
Zakładka "linki" - instrukcja techniczna produktu plik PDF.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
wybierz pojemność opakowania: 0,3 L , 1 L , 5 L , 10 L , 20 L

Sprzedaż opakowanie dostawa
Jednostką sprzedaży jest litr. Produkt sprzedawany jest w opakowaniach o pojemności 5 litrów. Pokrywamy koszty dostawy
przy zamówieniach powyżej 30 litrów.
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